
VENUT/UDA

REF. RZS32756

749.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 38m² terrassa en venda a Torrelodones, Madrid
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28250

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

381m²
Plànol  

702m²
Dimensions del terreny  

38m²
Terrassa

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectacular casa adossada de 381 m² sobre una parcel·la
de 702m² amb un preciós jardí amb piscina privada i
terrassa amb immillorables vistes a la muntanya en
venda a Torrelodones, a la urbanització Torrealta amb
seguretat 24h i vídeo vigilància.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest fantàstic habitatge, una casa
adossada en venda a Torrelodones, a la urbanització Torrealta amb seguretat 24h i
vídeo vigilància, a menys de 25 minuts amb transport de Madrid. La casa de 381 m² es
troba sobre una parcel·la de 702 m² amb un preciós jardí amb piscina privada i
terrassa amb immillorables vistes a la muntanya.

Aquesta urbanització de luxe tancada amb videovigilància i servei de consergeria les
24 hores ofereix zones comunes com a zones verdes, piscina per a adults i nens, pista
de tennis, zona de jocs amb ping-pong i futbolí i sala comunitària.

Aquest increïble habitatge és a 10 minuts a peu de l'estació de Renfe de Rodalies, a 5
minuts amb cotxe del centre comercial Espacio Torrelodones, del casino Gran Madrid
Torrelodones i de l'hospital universitari HM Torredolones. Ofereix accés immediat a
l'autovia A-6, l'autovia del Nord-oest o la carretera de La Corunya.

Aquest habitatge compta amb la millor entrada de llum natural a tots els seus
ambients, per la qual cosa es pot gaudir d'una gran lluminositat i d'agradables vistes
des de qualsevol punt de la casa. Consta de dues plantes i set dormitoris, amb banys
privats en quatre. Disposa d´un dormitori i lavabo a la planta principal a més d´amplis
armaris.

Per accedir a lhabitatge cal passar un control de seguretat amb barrera de porta
automàtica. El garatge ofereix capacitat per a dos cotxes.

Des de la porta principal, accedim a un dormitori amb un ampli armari i un lavabo.
Pujant uns graons trobem la primera planta que consta d'un gran saló-menjador amb
llar de foc, cuina amb office, estenedor, rebost, lavabo, sortida al porxo exterior,
jardí, piscina privada de clor.

A l'entreplanta hi ha un gran despatx amb molt d'espai i armaris.

lucasfox.cat/go/rzs32756

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Pista de tennis, Servei de consergeria ,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Seguretat,
Parc infantil, Llar de foc, Exterior,
Entrada de servei, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Alarma, A prop del transport públic
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A la segona planta, trobem un dormitori amb bany privat amb banyera, doble armari i
terrassa tancada. A continuació, es presenta un segon dormitori amb més armaris i
bany privat amb banyera que conserva les preses per a la sauna que hi va haver
originalment. Més endavant, hi ha un tercer dormitori i un bany amb banyera i amb
finestra amb orientació oest. Hi ha una cambra dormitori amb doble armari.
Finalment, hi ha el cinquè dormitori amb armaris dobles i bany privat amb banyera
d'hidromassatge amb orientació sud.

La casa compta amb terres en pedra calcària i fusta. Inclou fusteria exterior d'alumini
lacat en blanc amb trencament de pont tèrmic i doble vidre Climalit, persianes
elèctriques, sistema de seguretat,
calefacció/aigua calenta per gas i preinstal·lació de climatització a la planta baixa i
dormitori principal.

En resum, es tracta d'una casa fantàstica, que ofereix una gran seguretat i qualitat de
vida, molt a prop del centre de Madrid, envoltat d'espais verds naturals i de
meravelloses vistes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També podeu visitar-
nos al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas,
per ampliar la informació.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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